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Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, įgyvendindama Šilalės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Šilalės

rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T1-27 „Dėl Šilalės rajono

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 264–266 punktus, atsižvelgdama į Šilalės

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 m. vasario 10 d. raštą Nr. V2-14-(1.6) „Dėl Šilalės

rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaitos pateikimo“,

Šilalės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

2. Paskelbti informaciją apie priimtą sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą –

Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H.

Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams

(Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras        

Elektroninio dokumento nuorašas

http://www.silale.lt


Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius

DĖL PRITARIMO ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS

DIREKTORIAUS 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

1. Parengto sprendimo projekto tikslai.

Sprendimu pritariama Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022

metų veiklos ataskaitai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas

sprendimo projektas.

Sprendimo projektą inicijavo ir veiklos ataskaitą parengė Šilalės rajono savivaldybės

viešosios bibliotekos direktorė Astutė Noreikienė. 

Atsižvelgiant į Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2023 m. vasario 10 d. raštą

Nr. V2-14-(1.6) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus 2022 metų

veiklos ataskaitos pateikimo“, parengtas sprendimo projektas.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punkte numatyta,

kad Taryba išklauso biudžetinių įstaigų vadovų metų veiklos ataskaitas. Šilalės rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento 264–266 punktuose numatyta, kad biudžetinių įstaigų, kurių savininkė

yra savivaldybė, vadovai ataskaitas Tarybai pateikia kasmet bei nurodoma, kas turi būti

pateikiamose ataskaitose.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus projektą, kokių priemonių reikėtų imtis, kad

tokių pasekmių būtų išvengta. 

Nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai.

Viešosios bibliotekos vadovas atsiskaitys steigėjui, bus sudaryta galimybė geriau

susipažinti su įstaigos vadovo vadybine veikla, jo kompetencija, aptarti veiklos rezultatus. Bus

vertinama vadovo padaryta pažanga, teikiamos pastabos ir rekomendacijos vadovui.

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą projektą.

    Teisės aktų keisti nereikia.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vyr. specialistė                                                                                              Jovita Voverienė



PRITARTA

Šilalės rajono savivaldybės tarybos

2023 m. vasario      d. sprendimu

Nr.T1-

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS DIREKTORIAUS

2022 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROS ŽINIOS

1. Įstaigos pristatymas:

1.1. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos (toliau – Biblioteka) adresas ir buveinė

– J. Basanavičiaus g. 15, LT-75138, Šilalė, tel. (8 449) 74297, el. p. silales.biblioteka@gmail.lt,

internetinis tinklapis www.silalesbiblioteka.lt, įstaigos kodas 190348032, sutrumpinimas – ŠRSVB;

1.2. Direktorė Astutė Noreikienė, Bibliotekai vadovauja nuo 2010 m. lapkričio 15 d. (12 m.),

išsilavinimas aukštasis universitetinis. Yra Klaipėdos regiono bibliotekų tarybos narė. Įstaigą

atstovauja Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijoje; 

1.3. Didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius – 34;

1.4. Veikė 4 skyriai, 23 struktūriniai padaliniai (filialai);

1.5. Darbuotojai:

Eil. Nr. Darbuotojai 2021-12-31 2022-12-31

1. Bendras darbuotojų skaičius (sąraše) 43 43

2. Priskiriami kultūros ir meno darbuotojams 36 36

2.1. Iš jų:

2.2. Vadovų (kartu ir pavaduotojais) 1 1

2.3. pagrindinėse pareigose 42 42

Duomenys apie įstaigos darbuotojus:

Eil.

Nr.

Duomenų

srities pav.

Metų

pradž

ioje

(iš

viso)

Metų

pabai

goje

(iš

viso)

Įgiję

spec.

vidurinį

išsilavini

mą

Įgiję

viduri

nį

išsilav

inimą

Įgiję

aukštąj

į

išsilavi

nimą

Kultūr

os ir

meno

darbuo

tojai

Tech

niniai

(apta

rnauj

antis

perso

nalas)

Speci

alistai

1. Pareigybių

skaičius

34 34 11,5 - 22,5 28 2 4

2. Darbuotojų

skaičius

43 43 15 - 28 36 3 4

3. Darbuotojai

kėlę kvalif.

39 43 15 - 28 36 3 4

4. Vidutinis

darbo užm.

1272 1628 1323 634 1822

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas per ataskaitinį laikotarpį:

Kvalifikacijos kėlimo renginiuose dalyvavo 43 darbuotojai.

Eil.

Nr.

Mokymų pavadinimas Organizatorius Vala

ndų

sk.

Darbu

otojų

sk.

1. Gyvi seminarai

2. ,,Pirmosios pagalbos teikimo ypatumai 

įprastomis ir ekstremaliomis sąlygomis“.

Šilalės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras

6 43

mailto:silales.biblioteka@gmail.lt
http://www.silalesbiblioteka.lt
https://www.silalesvsb.lt/
https://www.silalesvsb.lt/
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3. „Lyderystės ugdymas taikant ugdomąjį 

vadovavimą sau ir kitiems“.

Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės biblioteka

8 9

4. „Darbuotojų įtraukimas į strateginį 

valdymą“.

Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės biblioteka

8 8

5. „Streso valdymas ir savęs harmonizavimo 

metodai“.

VŠĮ „Psichologinio 

konsultavimo grupė“

7 40

6. „Projektų valdymas“. Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės biblioteka

8 10

7. „Kūrybinis mąstymas ir inovacijos“. Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės biblioteka

8 10

8. Praktiniai mokymai „Kova su 

dezinformacija ir pilietinis ugdymas“. 

Lektorius – karybos apžvalgininkas 

Aurimas Navys.

VŠĮ „Pilietinio atsparumo 

iniciatyva“

2 30

9. „Komandos motyvavimo metodai”. Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės biblioteka

8 8

10. Mokslinė konferencija „Ievos Simonaitytės

kūrybos naratyvai etnologiniu ir socialiniu 

aspektu”.

Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės viešoji 

biblioteka

8 2

11. „Atrask galimybes su asmeniniu 

asistentu”.

Kauno apskrities viešoji 

biblioteka ir Neįgaliųjų 

reikalų departamentas 

3 3

Nuotoliniai

12. Mokymai viešųjų bibliotekų specialistams 

Posistemė „Teisės aktai“ ir „Teisėkūra“ 

Posistemė „Teismų praktika“ lietuviškoje 

teisinėje duomenų bazėje „Infolex“.

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka

8 2

13. Mokymai viešųjų bibliotekų specialistams 

„Kaip naudotis bibliotekos duomenų 

bazėmis ir informacijos ištekliais“ 

„Duomenų bazės moksliniams darbams: 

paieška ir galimybės“.

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka

4 2

14. Mokymai viešųjų bibliotekų specialistams 

„Darbas LIBIS skaitytojų aptarnavimo 

posistemėje“.

Lietuvos nacionalinė 

Martyno Mažvydo 

biblioteka

16 28

15. „Biblioteka socialiniuose tinkluose: kelias į

efektyvią komunikaciją su lektore Gabriele

Šturmaite.

Biblioteka ir Vytauto 

Didžiojo universitetas

2 15

16. Biblioteka visiems: Sprendimai 

komunikuojant negalės temomis 

„Socialinė empatija ir prieinamumas 

kultūros įstaigose.

Lietuvos aklųjų biblioteka 6 15

17. Pilietinio pasipriešinimo kursai. Lektorius 

– Gintautas Jakštys.

Mobilizacijos ir pilietinio 

pasipriešinimo 

departamentas prie Krašto 

apsaugos ministerijos

4 15

18. Jaunimo savanoriškos tarnybos priimančių 

organizacijų mokymų ciklas: „Savanorystė

– neformaliojo ugdymo įrankis“ , „Mažiau 

galimybių turinčių savanorių įtraukimas“, 

„Savanorio įtraukimas į PO ir veiklų 

planavimas“, „Savanorystė krizių 

laikotarpiu“, „Ką ir kaip vertinti darbe su 

Europos solidarumo korpuso

ir Maltos ordino pagalbos 

tarnyba

10 1
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savanoriais?

19. „Ateitis tavo rankose! Diskusija apie 

Europos jaunimo, švietimo ir kultūros 

ateitį“.

Europos Komisijos 

atstovybė Lietuvoje, 

EUROPE DIRECT centrai, 

Vilniaus universiteto 

Tarptautinių santykių ir 

politikos mokslų institutas.

3 2

20. Mokymų ciklas: „Internetinė rinkodara ir 

socialiniai tinklai“, „Reklamos pirkimas 

Facebook ir Instagram platformose“, 

„Turinio kūrimas socialiniuose tinkluose“.

Kretingos rajono 

savivaldybės M. Valančiaus 

viešoji biblioteka

4 1

21. Konsultacinis seminaras dėl paraiškų 

teikimo Lietuvos kultūros tarybai.

Klaipėdos apskrities Ievos 

Simonaitytės biblioteka

2 3

22. „Tinklapių ir dokumentų prieinamumas – 

kad informaciją galėtų pasiekti visi“.

Lietuvos aklųjų ir 

silpnaregių sąjunga

4 10

23. Stalo žaidimo „Populistas“ pristatymas, 

kuris vyko UNESCO medijų ir 

informacinio raštingumo savaitės metu. 

Šiaulių apskrities Povilo 

Višinskio viešoji biblioteka

2 3

24. Virtualus Jaunimo savanoriškos tarnybos 

tyrimo pristatymas: programos pasiekimai 

ir naujienos.

Jaunimo reikalų agentūra 2 1

25. „Viešasis kalbėjimas: kaip pasakyti 

geriausias kalbas?“

Europos Parlamento biuras 

Lietuvoje

1 1

26. Vadybiniai dalykinės kompetencijos 

Tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo kursai 

Castelli Romani 

consorciumas

32 1

II. ĮSTAIGOS TIKSLAI, VEIKLA IR REZULTATAI

2. Bibliotekos veiklos tikslai apibrėžti bibliotekos nuostatuose, patvirtintuose Šilalės rajono

savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-164 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės

viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo“.

Bibliotekos veiklos kryptys – tapti bendruomenės traukos centru, plėsti, švietimo, kultūrines,

edukacines veiklas, panaudojant tradicinius išteklius bei šiuolaikines technologijas. Ugdyti gyventojų

skaitmeninį raštingumą, užtikrinant prieigą prie įvairių informacijos šaltinių, plėtoti regioninį,

respublikinį, bei tarptautinį bendradarbiavimą.

2022 metais buvo naujų iššūkių. Įdiegta modernizuota LIBIS sistema, kuri skaitytojams ir

darbuotojams atnešė ne tik pokyčių, bet ir įtampos. Modernizavimo metu buvo siekiama sujungti

Lietuvos bibliotekas į bendrą informacijos tinklą, sukurti jungtinį LIBIS bibliotekų katalogą; perkelti

katalogavimo, komplektavimo, duomenų valdymo procesus į interneto terpę, sudarant korporatyvinio

katalogavimo tinklą ir išnaudojant bendrus resursus; užtikrinti duomenų apsaugą ir operatyvų

duomenų atnaujinimą bei pateikimą; pritaikyti LIBIS naudotojo sąsają šiuolaikinėms technologijoms

ir mobiliesiems įrenginiams. Projektą įgyvendino „Insoft“, „Asseco Lietuva“ kartu su Lietuvos

nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka (toliau – LNB). Deja, projekto organizatoriams nepavyko

laiku ir kokybiškai pasiekti šių ambicingų tikslų – atnaujinta LIBIS programa strigo, sulaukta

nepasitenkinimo iš skaitytojų, su programa nesąveikavo savitarnos įrenginiai, ilgai neveikė el.

statistikos apskaita ir daugelis kitų funkcijų. Modernizavimo projektui pasibaigus, likome su

neišspręstomis problemomis, kurios apsunkino darbą ir skaitytojų aptarnavimą, tačiau Bibliotekos

vartotojams teikėme tradicines leidinių skolinimosi į namus, skaitymo skaityklose, nemokamo

interneto, kultūros renginių, edukacijų, informacinių paslaugų, tiesioginių vaizdo transliacijų,

robotikos, kompiuterinio raštingumo mokymų, kino filmų peržiūrų ir gyventojų konsultavimo

paslaugas. Teikėme ir mokamas paslaugas: kopijavimo, spausdinimo, ilgalaikio turto nuomos,

dokumentų laminavimo ir įrišimo ir kt.
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2022 m. LR Kultūros ministras patvirtino naują Kultūros paso paslaugų rinkinį, kuriame

nurodomos kultūros ir meno paslaugos, skirtos 1-12 klasių mokiniams. Biblioteka kvietė vaikus į dvi

Kultūros paso edukacijas, „Įkvėpk gyvybės savo robotui“ Šilalėje (84) ir „Gyvi susitikimai su

mylimais vaikų rašytojais“ Laukuvoje. Kūrėme edukacines nemokamas programas vaikams ir

suaugusiems. Iš viso rajone buvo surengti 124 (iš jų 73 vaikams) edukaciniai užsiėmimai (20 –

mieste, 104 – kaimo vietovėse) ir 39 kūrybinės dirbtuvės (6 – mieste, 33 – kaimo vietovėse).

Geriausiai lankytojų įvertinti:

Mieste:

„Atšvaitų ir atvirukų gamyba bei dekoravimas“, „Advento vainikas“, margučių marginimas

vašku ir kt.

Struktūriniuose padaliniuose (filialuose):

„Keramikinės kompozicijos – paveikslai“, molio dirbtuvės „Pavasario žiedai“ ir

„Kermošiaus saldainiai“ – Pajūrio filiale, „Mano Oleziukas“ – Bijotuose, žvakių gamybos edukacija

„Kvapni medaus liepsna”– Upynoje, „Iš lino skiautės ir šiaudų” – mokytasi pasigaminti skudurines

lėlytes senoviniu rištiniu būdu Obelyno filiale, „Sapnų gaudyklės“ – Žvingiuose, „Karpyti atvirukai“

– Pajūralyje, ,,Duonelės kelias” – Traksėdžio filiale, margučių marginimas vašku ir daugelis kitų.

Antrus metus mūsų biblioteka jungiasi prie Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios

bibliotekos projekto „Vasaros lauko skaitykla Nidoje“, kur poilsiautojams ir turistams pristatomos

įvairios bibliotekų veiklos. Pajūrio ir Pajūralio struktūrinių padalinių bibliotekininkės Rasa Griškienė

bei Stasė Pūdžemienė pravedė edukacijas ,,Karpinių magija“, „Tapyba ant tekstilės“.

Edukacijos ir kūrybinės dirbtuvės 2018-2022 metais

Kaip ir kasmet kūrėme virtualius produktus, organizavome renginius, rengėme parodas,

skatindami vaikų ir suaugusių skaitymą, skleidėme informaciją apie naujai gautas knygas, teikėme

apie jas rekomendacijas, kvietėme į susitikimus su rašytojais.

Surengta 400 gyvų ir virtualių renginių, bei 360 įvairaus pobūdžio parodų.

Gyvuose renginiuose dalyvavo 28124 lankytojai, virtualius susitikimus, knygų pristatymus

stebėjo – 10169 lankytojai.

Jau tradicija tapęs festivalis „Poezijos pavasaris“, vykstantis 58 metus iš eilės, o Šilalės

rajone jau 22-ąjį kartą vyko Laukuvoje, Kelpšaičių parke, taip minint Dalios Grinkevičiūtės,

atsiminimų knygos „Lietuviai prie Laptevų jūros” autorės 95-ąsias gimimo metines. „Poezijos

pavasaris“ kasmet sulaukia žmonių susidomėjimo. Savo poeziją pristatė Šilalės rajono poetai, taip

pat savo eilėmis džiugino svečiai iš Lietuvos bei užsienio. Muzika klausytojus lepino Šilalės meno

mokyklos mokiniai Emilis ir Lukas bei mokytojai Tadas ir Mikas.

Šilalės miesto šventėje mūsų kolektyvas kvietė į įdomias ir interaktyvias veiklas, o taip pat

į prasmingas parodas. Veikė paroda „Jie kūrė mūsų biblioteką“, skirta Šilalės savivaldybės viešosios

bibliotekos 85-mečiui. Buvo eksponuojama paroda „Tikėjimo simboliai“, skirta Lietuvos katalikų
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bažnyčios kronikos metams. Šurmuliavo „Technologijų valanda“ ir edukacijos: „Išmaniosios Zoselės

ateljė“, „Lankstiniai iš popieriaus“, „Tapyba ant tekstilės ir veidukų“.

2022 m. Biblioteka minėjo įstaigos įkūrimo 85-metį. 1937 m. buvo įsteigta viename iš

Šilalės miesto pastatų, antrame aukšte, viename kambarėlyje, o prieš 25 metus biblioteka tapusi

Biblioteka, tokia yra ir dabar su jai priklausančiais 23 struktūriniais padaliniais (filialais). Minėdama

įstaigos jubiliejų Biblioteka organizavo XXI-jį Žemaitijos bibliotekininkų suvažiavimą. Jame

dalyvavo viešųjų bibliotekų atstovai iš Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Kretingos, Plungės, Skuodo,

Šilutės, Klaipėdos miesto, bei Klaipėdos ir Vilniaus rajonų. Suvažiavime bibliotekininkai dalijosi

gerąja patirtimi inovacijų srityje. Biblioteka pristatė interaktyvią projekciją su garso, šviesos ir lazerių

efektais ant specialaus vandens ekrano, kuri papasakojo Bibliotekos 85 metų istoriją.

Gyvuose ir virtualiuose susitikimuose su profesionalais pristatėme naujai išleistas knygas,

supažindinome su jų autoriais, paminėjome jubiliejines datas:

„Aš – Ieva Simonaitytė” šiltas ir jautrus vakaras, skirtas Ievos Simonaitytės metams

paminėti. Aktorė Jūratė Vilūnaitė atliko teatralizuotus skaitymus pagal rašytojos autobiografinę

knygą “…O buvo taip”.

Pristatydamas savo knygą „Tūkstantis Sigito Gedos veidų“ rašytojas Rimantas Kmita plačiai

ir išsamiai atskleidė Sigito Gedos asmenybę.

Gausus būrys svečių iš visos Lietuvos susirinko į knygos apie tremtį „Erškėčiu keliu”

devintosios dalies pristatymą. Jaukumo ir emocingumo renginiui suteikė Dalios, Violetos, mažosios

Rugilės teatralizuoti skaitymai ir Šilalės kultūros centro moterų kvarteto „Aitra” dainos.

Knygą „Visada, Tėve, bus Amerika” Šilalės ir Laukuvos miestelio bendruomenėms pristatė

autorė Loreta Jastramskienė ir literatūrologas, leidyklos ,,Homo liber” vadovas, dr. Vilius Gužauskas.

Linksmais prisiminimais, nuotaikingomis istorijomis apie pirmojo lietuviško serialo

„Giminės” kūrimą režisierius Bronius Bušma pristatė savo knygą „Giminės. Taip jie jas kūrė”.

Įdomus ir išskirtinis TV laidų vedėjo, rašytojo Roberto Petrausko knygos „Poltava”

pristatymas. Autorius pasakojo, kas rašoma knygoje ir pravedė išsamią istorijos pamoką, nuo vikingų

laikų iki šių dienų. Susirinkusieji sužinojo visą Ukrainos istoriją, kas įtakojo šiuolaikiniams Rusijos

ir Ukrainos santykiams.

Klaipėdos dramos teatro aktorius, režisierius Kęstutis Macijauskas nuoširdumu ir šiltu

bendravimu sužavėjo susirinkusius į knygos „Debesų Žuvys” pristatymą. Autoriui talkino Jurbarko

K. Glinskio teatro aktorius Vytautas Bacevičius.

Mistiniais atsitikimais, nepaaiškinamais gyvenimo atvejais dalinosi rašytoja Eva Tombak,

pristatydama savo naują knygą „Ar čia kas yra?”

Su humoru ir juokingais prisiminimais rašytoja, žurnalistė Nijolė Koskienė pristatė moterų

išlikimo vadovus „Špylkos ir šlepetės” ir „Kanarėlė persike”.

Knygos „Ponas Kampas“ autorius vaikų rašytojas Benas Bėrantas, pristatydamas savo

kūrybą Šilalės ir Laukuvos bibliotekose persikūnijo į pasakų ir eilėraščių personažus ir kartu su

vaikais žaidė įvairius žaidimus.

Muzikiniame rytmetyje Bibliotekoje vaikų rašytojai Tomas Dirgėla ir Virgis Šidlauskas

vaikų „konferencijoje“ linksmai diskutavo apie kūrybą, paįvairindami ją muzika ir dainomis.

Šilalės ir Pajūralio bibliotekose vyko šiltas ir jaukus susitikimas su vaikų literatūros autore

Indre Zalieckiene, kurio metu buvo pristatyta Metų rinkimus laimėjusi knyga „Kaip sutramdyti

žvėryną?“. Vaikai ne tik maloniai pabendravo su autore bei jos sūnumi, bet ir dalyvavo edukacijoje.

Susitikime su Europos Parlamento nariu prof. Liudu Mažyliu pristatyta unikali paroda

„Vasario 16-osios Akto Signatarų autografai profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“ tai asmeninė

profesoriaus kolekcija, kuria jis pasidalino su šilališkiais. Tarp eksponatų – ir mūsų kraštiečio, iškilios

asmenybės, prezidento Aleksandro Stulginskio parašas.

Pristatyta trečioji Šilalės krašto poetės Marės Lydos Voroneckajos knyga „Va tai tau“,

kurioje sudėtos poetės mintys apie tam tikrus įvykius, žmones ir įvairios patirtys su subtiliu humoro

jausmu.

Virtualiame susitikime su jaunimo knygų autore Egle Ramoškaite buvo aptartos istorijos

apie šešis draugus ištinkančias mažas neteisybes, kurios pamirštamos, priimant kitą tokį, koks jis yra

 naujojoje jos knygoje „Draugystė mainais“.
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Šilti ir jaukus susitikimai vyko Laukuvos struktūriniame padalinyje (filiale) su rašytojais

Vytautu Račisku ir Aldona Ruseckaite. Susitikimo metu rašytojai pristatė naujas knygas, skaitė

ištraukas iš savo kūrybos knygų.

Šiauduvos biblioteka pakvietė Savarankiško gyvenimo namų gyventojus dalyvauti

kūrybiniame susitikime su dailininke Sigute Ach. Nuotolinėse kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavusieji

piešė linksmus ir sparnuotus personažus, kurie vėliau sugulė į spalvingą parodą.

Metų pabaigoje Bibliotekos darbuotojai buvo pakviesti į susitikimą „Kova su dezinformacija

ir pilietinis atsparumas“ su Karybos apžvalgininku, buvusiu specialiųjų operacijų pajėgų karininku,

gynybos ir saugumo ekspertu bei psichologu Aurimu Naviu.

Virtualiuose renginiuose rengtos viktorinos, pristatytos knygos: Nijolės Normantaitės

„Aktoriai ir(gi) skanėdos. Ko neragavo žiūrovai”, Kristinos Pišniukaitės „Ant medinės lentelės”,

„Iškyla provance”. Sukurti video reportažai, skirti Jono Meko ir Romos Kalantos metams paminėti ir

kt.

3. Įstaigos veiklos rezultatai:

2022 m. Bibliotekos vartotojų skaičius mažėjo labai nežymiai 0,52 %, lankytojų skaičius

išaugo 22 %, įvairių dokumentų išduota 6,9 % daugiau negu praėjusiais metais. Suorganizuota

daugiau gyvų renginių. Džiaugiamės, kad lankytojai grįžta į bibliotekas.

Tikslai Faktiniai rezultatai:

1. Visuomenės poreikius, tenkinančio 

fondo formavimas:

1. Bibliotekos fondo komplektavimas;

2. Dokumentų panauda.

1. 2022 m. pradžiai fondo dydis buvo 184032 

vnt. Įsigyta 8708 vnt. dokumentų: knygų 3429 

vnt.; 18 vnt. rankraščių; 12 vnt. tęstinių ledinių; 

periodinių leidinių – 5249 vnt.; Nurašyta  8965 

vnt. nepaklausių, susidėvėjusių leidinių: 3532 

vnt. knygų ir kitų dokumentų, 5433 vnt. 

periodinių leidinių.

2. Išduota dokumentų – 100628 vnt., knygų – 

58156 vnt., 42472 – periodinių leidinių.

2. Fizinių ir juridinių asmenų 

aptarnavimas:

1. Vartotojai (skaitytojai);

2. Bibliotekos lankomumas;

3. Bibliografinės informacijos teikimas.

1. Vartotojų (skaitytojų) sk. – 4251. Skaitymo 

paslauga naudojosi 19.8 % rajono gyventojų.

2. Apsilankymų skaičius – 70176 žm. t. sk. vaikų 

– 28716, mieste – 32943 (vaikų – 14141) kaimo 

vietovėse – 37233 (vaikų – 14575). Virtualių 

apsilankymų Bibliotekos svetainėje – 105 076.

3. Pateikta informacinių užklausų – 2316;

Atsakyta į vartotojų užklausas – 2202.

3. Informacinės visuomenės ugdymas ir 

interneto prieigos paslaugos:

1.Vieša interneto prieiga;

2. Informacinio raštingumo mokymai;

3. Duomenų bazės;

4. Interaktyvi edukacinė erdvė.

1. 105 kompiuterizuotomis darbo vietomis 

viešosios interneto prieigos paslaugomis 

naudojosi 326 unikalūs vartotojai, interneto 

seansų sk. – 9500;

2. Apmokyti 282 vartotojai  mokymams skirta 

436 valanda.

3. Prenumeruojamomis duomenų bazėmis 

naudojosi 164 vartotojai;

4. Interaktyviuose užsiėmimuose, robotikos 

mokymuose, kino filmų peržiūrose dalyvavo 

2761 (unikalūs 807) lankytojai.

4. Vartotojų poreikių tyrimai. 1. Dalyvavome Kultūros ministerijos užsakymu 

vykdomame tyrime, kuriuo norima išsiaiškinti 

kultūros įstaigų (tarp jų, ir bibliotekų) potencialą 

dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

kuriamoje suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą 

sistemoje.
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2. Tarptautinės rinkos ir žiniasklaidos tyrimų 

kompanijos ,,Kantar“, atliakamame Lietuvos 

bibliotekų interneto vartotojų tyrime. Kuriuo 

siekiama išsiaiškinti, kaip bibliotekų lankytojai 

vertina teikiamų paslaugų kokybę, ką jie mano 

apie bibliotekų interneto paslaugas, kokie yra 

viešosios interneto prieigos vartojimo įpročiai, 

motyvai ir nauda vartotojams.

5. Kraštotyros veikla:

1. Renkama informacija;

2. Skaitmeninimas.

1. Sukurta 20 naujų kraštotyros aplankų; 

papildyti – 58 kraštotyros aplankai.

2. Koordinuojant Klaipėdos apskrities viešosios 

I. Simonaitytės bibliotekos specialistams 

nuskenuoti Šilalės rajono laikraščio „Spalio 

pergalė“ – 1951, 1955 m. ir „Artojas“ 1982, 

1983, 1984, 1985, 1986 m. komplektai, paruošti 

įkelti į duomenų bazę. Iš viso nuskanuota 800 

numerių.

6. Skaitymo skatinimas knygos sklaida. 

Kūrybingumo bei vaizduotės 

ugdymas:

1. Renginiai;

2. Parodos;

3. Edukacijos;

4. Kūrybinės dirbtuvės.

1. Surengti 400 įvairaus pobūdžio, trukmės, 

vizualizacijos renginiai: 370 fizinių (gyvų) 

renginių (t. sk. skaičiuje vaikams – 172) ir 30 

virtualių (vaikams – 6) renginių. 220 fizinių 

(gyvų) renginių surengta 23 struktūriniuose 

padaliniuose (filialuose), 150 – viešojoje 

bibliotekoje.

2. Eksponuota per 360 parodų: 214 dokumentų, 

100 – įvairaus pobūdžio parodų (vaikams – 21), 

t. sk. – 46 virtualios parodos (vaikams – 15).

3. Edukacinės programos – 124 (vaikams – 73).

4. Kūrybinės dirbtuvės – 39 (vaikams – 18).

Viso surengta – 760 renginiai:

Gyvuose renginiuose apsilankė – 28124 žm.

Tiesioginiuose virtualiuose susitikimuose – 

10169 žmonių.

3.1. Projektinė veikla:

Finansavimo šaltinis

(fondo, institucijos pavadinimas)

Teiktų 

projektų

skaičius

Finansuotų 

projektų 

skaičius

Skirtos 

lėšos,

Eur

Lietuvos kultūros taryba:

1. „Inovacijų turgus“;

2. „Meno ir inžinerijos kūrybinės dirbtuvės“.

1

1

1

-

1285

-

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras:

Kultūros pasas:

1. „Įkvėpk gyvybės savo robotui“;

2. „Gyvi susitikimai bibliotekoje su mylimais vaikų 

rašytojais.“

1

1

1

1

440

850

Šilalės rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros 

programa:

„Išmaniosios Zoselės ateljė“.

1 1 350

Viso: 5 4 2925

Šilalės rajono savivaldybės prisidėjimas prie projektų 1 386

Iš viso: 5 4 3311
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Projekto „Ivovacijų turgus“ idėja gimė 2021 metais, kai Bibliotekai atiteko „Inovatiškiausios

bibliotekos“ Lietuvoje nominacija. Vystant šią idėją, 2022 m. buvo nutarta rengti Viešųjų bibliotekų

suvažiavimą, kuriame bibliotekininkai dalintųsi gerąja patirtimi inovacijų srityje. Žemaitijos regiono

bibliotekininkai pristatydami savo sukurtas inovacijas, stebėjo Bibliotekos sukurtą projekciją su

garso, šviesos ir lazerių efektais, kuri pasakojo Šilalės bibliotekos 85-erių metų istoriją. Projektą

finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Šilalės rajono savivaldybė.

Iš rajono savivaldybės Etninės kultūros plėtros finansuoto projekto „Išmaniosios Zoselės

ateljė“, buvo surengti 2 teatralizuoti edukaciniai užsiėmimai. Šilalės miesto šventės metu, mokėme

pasigaminti tradicinę skudurinę lėlytę, Obelyno bibliotekoje vykusioje edukacijoje „Iš lino skiautės

ir šiaudų” buvo mokoma pasigaminti skudurines lėlytę senoviniu rištiniu būdu. Edukacijose

supažindinome su šio amato tradicija.

3.2. Fondų apskaitos rodikliai:

2022 m. Lietuvos Respublikos kultūros ministerija dokumentams (knygoms) įsigyti skyrė

26568 Eur, Savivaldybė – prenumeruojamiems dokumentams (laikraščiams ir žurnalams) įsigyti –

12864,99 Eur. Už Kultūros ministerijos skirtas lėšas įsigyta knygų – 3441 vnt. Iš Savivaldybės

biudžeto – 5249 vnt. periodinių leidinių. 2022 m. Biblioteka prenumeravo 89 pavadinimų metinius

laikraščių komplektus ir žurnalus. Neatlygintinai (dovanos) arba paramos būdu gauta – 891 vnt.

leidinys. Vidutiniškai per metus kiekvienas viešosios bibliotekos struktūrinis padalinys gavo po 143

knygas ir po 218 periodinių leidinių.

Eil.

Nr.

Bibliotekos

pavadinimas

Likutis

2022 m.

pradžiai

2022 m.

gavimas

2022 m.

nurašymas

Likutis

2023 m.

pradžiai

Fondo

pokytis

1. Viešoji biblioteka 40596 1307 1463 40436 -160

2.
Struktūriniai

padaliniai (filialai)
143445 7401 7502 142555 -890

3. Viso rajone: 184041 8708 8965 182991 -1050

Bibliotekos fondų kaita 2018-2022 metais

2022 m. vienas vartotojas vidutiniškai perskaitė 20 vnt. bibliotekos dokumentų. Siekdami

skatinti skaitymą, kasmet dalyvaujame respublikiniame skaitymo „Vasara su knyga“ iššūkyje, 2022

m. iššūkyje dalyvavę 339 šilališkiai perskaitė 1878 vnt. knygas.

Ankstyvojo skaitymo projekte „Knygų startas“, kurį įgyvendina Lietuvos Respublikos

kultūros ministerija, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka ir visos Lietuvos

savivaldybių viešosios bibliotekos, mokome skaitymo patirties pačius mažiausius miesto gyventojus.

Tęsėme knygnešystės paslaugas, vyresniojo amžiaus žmonėms pristatydami leidinius į namus.



9

3.3. Vartotojų (skaitytojų) apskaitos rodikliai:

Eil.

Nr.

Bibliotekos

pavadinimas

Vartotojų skaičius

(skaitytojai)

Vartotojų

skaičiaus

pokytis

Gyventojų

skaičius

Gyventojų

sutelkimo

proc.2021 m. 2022 m.

1. Viešoji biblioteka 1392 1368 -24 4725 29

2. Struktūriniai padaliniai

(filialai)

2884 2883 -1 16600 17,3

3. Viso rajone: 4276 4251 - 25 21436 19,8

Vartotojų (skaitytojų) skaičius labiausiai mažėjo 2020-2021 metais, kai biblioteka dirbo

karantino bei ekstremaliosios situacijos sąlygomis.

2019 m. Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos leidinių skaitomumas buvo 25,0

proc. rajono gyventojų: mieste – 40,0 proc., struktūriniuose padaliniuose (filialuose) – 21,0 proc. 

2020 m. – 21,8 proc. rajono gyventojų: mieste – 33,2 proc., kaimo filialuose – 18,9 proc.

2021 m. – 19,9 proc. rajono gyventojų: mieste – 30,1 proc., kaimo filialuose – 17,1 proc.

2022 m. – 19,8 proc. rajono gyventojų: mieste – 29,0 proc., kaimo filialuose – 17,3 proc.

Nors 2022 m. dar jaučiasi vartotojų (skaitytojų) mažėjimas, jis labai nežymus. Mieste

sumažėjo 24 vartotojais (skaitytojais), struktūriniuose padaliniuose (filialuose) tik 1 vartotoju

(skaitytoju), kai tuo tarpu 2021 m. vartotojų (skaitytojų) sumažėjimo rodiklis buvo – 478 vartotojai.

Skaitytojams, kurie nerasdavo reikiamo dokumento mūsų Bibliotekoje, siūlėme naudotis

Tarpbibliotekinio skolinimo (TBA) paslauga. Per TBA gavome 2 užklausas ir iš kitų bibliotekų

parsiųsti 4 leidiniai.

Bibliotekos vartotojai (skaitytojai) miesto ir kaimo vietovėse

Džiaugiamės, kad lankytojai grįžta į bibliotekas. 2022 m. lankytojų skaičius lyginant su

pernai metais padidėjo 19,5 procento, o dokumentų išduotis 13 procentų.

3.4. Lankytojų ir dokumentų išduotiems rodikliai:

Eil.

Nr.

Bibliotekos

pavadinimas

Lankytojų skaičius Pokytis Išduotis Pokytis

2021 m. 2022 m. 2021 m. 2022 m.

1. Viešoji biblioteka 27560 32943 +5383 31633 35735 +4102

2. Struktūriniai

padaliniai (filialai)

30188 37233 +7045 62557 64893 +2336

3. Viso rajone: 57748 70176 +12428 94190 100628 +6438
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Bibliotekos lankytojų ir dokumentų išduotims pokyčiai 2018-2022 metais

Iš diagramos matyti, kad lankytojų skaičius labiau augo kaimo vietovėse o išduotų

dokumentų skaičius mieste. Vienam bibliotekininkui vidutiniškai tenka 2126 lankytojai. VB – 3660

lankytojai, KF – 1692 lankytojai. Vienas bibliotekininkas vidutiniškai išdavė 3246 dokumentus.

3.5. Renginių organizavimo rodikliai:

Eil.

Nr.

Pavadinimas Renginių skaičius Iš viso

(3+4+5

stulpelių

reikšmės

)

Virt

ualū

s

Kaimo

filialuo

se

Šilalėje Lietu

voje

Užsi

enyj

e

1. Projektai - 2 2 - - 4

2. Parodos 46 256 58 - - 360

3. Kiti renginiai (knygų pristatymai, 

susitikimai su autoriais, 

edukacijos, kūrybinės dirbtuvės, 

paskaitos ir seminarai)

30 220 150 400

4. Renginių skaičius iš viso: 76 478 210 - - 764

Biblioteka kiekvieną mėnesį kvietė lankytojus į renginius, susitikimus, pokalbius su

įdomiais žmonėmis dalyvavo įvairiuose projektuose ir akcijose.

Katalikų Bažnyčių kronikos metams paminėti Žadeikių bibliotekoje surengtas susitikimas

su vienuole Regina Edita Teresiute. Vienuolė priminė šio leidinio atsiradimą, jo platinimo ypatybes,

bei susirinkusiems sudarė galimybę susipažinti su išlikusiais knygų originalais.

Minint monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-ąsias gimimo metines, Bibliotekoje vyko

popietė „Vaikščiojanti meilė”. Jos metu buvo prisiminta monsinjoro biografija, gyvenimo istorija,

amžininkų atsiminimai. Renginio metu meninę programą atliko Šilalės Simono Gaudėšiaus

gimnazistė Simona Kinderytė ir viešnia Vitalija Fedaravičiūtė.

Renginiuose skirtuose Nacionalinei bibliotekų savaitei, Šilalėje vykdyta diskusija „Smurtas

ir biblioterapija”, kurioje pakviestos smurtą patiriančios moterys pasidalinti išgyvenimais ir patirtimi.

Buvo pristatyti terapiniam skaitymui sukurti knygų receptai „Vaistinėlė sielai“. Gineikių bibliotekoje

,,Smurto artimoje aplinkoje netoleravimas”, mokymus vedė Šilalės rajono policijos komisariato

bendruomenės pareigūnė Rasa Sadauskytė.

Unikaliame ir istoriniame Pašlynės vienkiemyje surengtas minėjimas „Kunigą Stanislovą

Pijų Rimkų prisimenant”. Prieš 80 metų, gegužės 20-ąją, šviesios atminties kunigas gyvybės neteko

dėl savo aktyvumo ir krikščioniškojo žodžio skleidimo. Minėjimą organizavo Žadeikių biblioteka,

Žadeikių seniūnija ir kiti geros valios žmonės.

Bilionių struktūriniame padalinyje (filiale) kraštietis poetas Vincas Petraitis pristatė savo

poezijos knygą „Knyga – geriausia laisvalaikio pramoga”.
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Renginyje Jaunimo metams bibliotekoje lankėsi kraštietė, Lietuvos Respublikos užsienio

reikalų ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus specialistė Rūta Beinoriūtė. Susirinkusiam

jaunimui ji pasakojo kaip atskirti dezinformaciją ir ką daryti, kad netikrų ir klaidingų naujienų srautas

mažėtų, kaip ugdyti kritinį mąstymą, kaip kurti kokybišką informaciją.

Vyko „Geriausio metų skaitytojo rinkimai“ Šilalėje. Renginių ciklas „Ryto kava” ir „Vakaro

arbata“, skirtas Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dienai Obelyno bibliotekoje.

Apie žolelių naudą, kaip jas naudoti, kuri žolelė viena su kita sutaria, kurių kartu geriau

nenaudoti kalbėtasi susitikime su žolininke J. Obrikiene Laukuvoje.

Tūbinių biblioteka kartu su bendruomene pakvietė visus švęsti Lietuvos Karaliaus Mindaugo

karūnavimo dieną. 

Vyko integruotos pamokos Ievos Simonaitytės metams, Bernardo Brazdžionio 115-toms

gimimo metinėms paminėti. 

Surengta 12 intelektinio proto žaidimų (7 „Auksinio proto“ turnyrai), per 10 festivalio

„Nepatogus kinas“ filmo seansų ir daug kitų renginių.

Minint Žemaičių kalbos metus, Bibliotekoje surengti 9 renginiai, dūnininkų tarme buvo

pristatyta „Gandriuko Kuko kelionės po Lietuvą“ pasakų knyga.

Bibliotekos Žadeikių struktūriniame padalinyje (filiale) vyko popietė „Žemaitiški

pasiruokavima“. Klaipėdos regioninio Valstybės archyvo Telšių filialo vedėja Alma Jankauskienė

pristatė parodą „Žemaitija – istoriniuose žemėlapiuose“, Stasys Kasparavičius, Žemaičių Kultūros

Draugija vadovas pristatė knygas „Žemaite ir“ ir „Žemaitija – paslapčių žemė“. 

Šiauduvos struktūriniame padalinyje (filiale) vyko poezijos popietė „Skumbiek, vasara,

žemaitėškā“.

Gineikių ir Požerės struktūriniuose padaliniuose (filialuose), vyko edukacinės popietės

„Žemaitių valgiai“.

Obelyno struktūriniame padalinyje (filiale) surengta Tarmių diena, kurioje vaikai susipažino

su žemaičių tarmės vaizdingais posakiais, skaitė žemaitiškus tekstus, ragavo žemaitiškų valgių,

mokėsi pinti juostas.

Bijotų, Tūbinių, Bilionių, Traksėdžio struktūriniuose padaliniuose (filialuose) parengtos

dokumentų parodos „Skaituom žemaitešką“, „Likėma laipta“, „Mes esam žemaite“, „Žemaitiškas

žodis“.

Daug dėmesio skyrėme tvarumui. Aktyviai dalyvavome projekte „Atsakingas skaitytojas“,

kuriuo siekta atsakingai rūšiuoti.

Minėdami Nacionalinę bibliotekų savaitę „Tvari biblioteka“, mažuosius lopšelio-darželio

auklėtinius kvietėme į edukacinį renginį „Kurkime tvarią aplinką“, kuriame Tauragės regiono atliekų

tvarkymo centro darbuotoja Vilmantė Krikštopaitienė pasakojo, kaip reikia rūšiuoti atliekas ir kodėl

tai svarbu mums visiems. 

Skelbėme akciją „Tvari biblioteka – tvarus skaitytojas“, kviesdami atnešti nebenaudojamas

baterijas. 

Laukuvos struktūriniame padalinyje (filiale) kurti žibintai iš stiklainių „Praktiška ir tvaru!“,

Pajūralio bibliotekoje kūrybinėse dirbtuvėse ,,Tvari biblioteka”, mažieji skaitytojai gamino tvarias

dovanėles Mamai.

Žadeikių struktūriniame padalinyje (filiale) veikė paroda „Antras gyvenimas“. Parodoje

buvo eksponuojami Leokadijos Dumbrienės, Šarūno Matučio darbai., ir kt.

Gyvai ir virtualiai eksponuota per 360 įvairaus pobūdžio parodų:

Geriausiai lankytojų įvertintos parodos: „Vasario 16-osios Akto Signatarų autografai

profesoriaus Liudo Mažylio kolekcijoje“.

Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos 8 klasių mokinių foto istorijų paroda „Čia prasideda

istorijos”. Atidarymo renginyje dalyvavo VŠĮ „Meno avilys” projektų koordinatorės iš Vilniaus: kino

režisierė Aistė Žegulytė ir žurnalistė, fotografė Berta Tilmantaitė.

Kauno Vytauto Didžiojo universiteto absolventų Gretos Dirmauskaitės ir Tito Jurjono

fotografijų paroda „Žiovulys“, kuri, stebint fotografijose žiovaujančius žmones, pačiam žiūrovui

sukelia žiovulį.
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Vytauto Didžiojo universiteto menų galerijos „101“ paroda „Raštų ramybė“. Rasos

Šimkevičienės iš Vilkijos surinktos autentiškais nėriniais puoštos pagalvėlės, nufotografuotos VDU

absolvento Gedimino Banaičio. Taip ant lino medžiagos atspausdintos fotografijos, virto

netradiciniais meniniais „skalbiniais“. Ši paroda, Bibliotekos iniciatyva, pristatyta Bijotuose, prie D.

Poškos Baublių muziejaus, bendradarbiaujant Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejui.

Didelio susidomėjimo ir palaikymo sulaukė Skaitytojų aptarnavimo skyriaus inicijuota

„Velykinė gerumo mugė”, kuri kvietė šilališkius paaukoti rankdarbius mugei, skirtai paremti

kovojančią Ukrainą. Tris dienas šurmuliavo mugė, kurioje pirko ir senas, ir jaunas nuo pyragų iki

paveikslų. Surinkti 800 eurų, kurie pravesti Borščivo miesto bibliotekai.

Alberto Mickevičiaus fotografijų paroda gamtos tema Upynoje.

Dokumentų paroda „Bijotų šviesuoliui Jonui Dautartui - 85“, skirta žurnalisto, socialinių

mokslų daktaro Jono Dautarto 85-osioms gimimo metinėms paminėti Bijotuose.

Fotografijų paroda „Teneniai –Žvilgsnis į save” iš gyventojų ir asmeninių archyvų.

Skulptūrų, lankstinių paroda „Tikras vardas mano – Baublys“ Bijotuose.

Parodoje „Nagingieji obelyniškiai” eksponuojami kūrybingų bendruomenės narių darbai.

Paroda buvo skirta Obelyno 460 metų jubiliejui paminėti.

Šilalės Garbės piliečio Jurgio Kairio sesers Zitos Kairytės-Volkvičienės ir jos vyro A.

Volkvičiaus kūrybinių darbų paroda Kaltinėnų bibliotekoje.

Žvingių struktūriniame padalinyje (filiale) eksponuota Šilalės Garbės piliečio Prano

Šerpyčio „Atvirlaiškių paroda iš viso pasaulio“.

Elenos Vismantienės Delmonų paroda, bei „Tikėjimo simboliai” Šilalėje.

Buvo rengiamos fotografijų, dailės, rankdarbių, vaikų piešinių parodos. Dokumentų parodos

buvo skirtos Dalios Grinkevičiutes 95-osioms, K. Sajos 90-osioms, Eugenijaus Matuzevičiaus 105 –

toms, kraštiečių dailininko Zigmo Petravičiaus – 160, kunigo, prelato K. Kasakauskio 230-osioms,

istoriko Kazio Misiaus 80-toms ir kitų rašytojų bei kraštiečių gimimo metinėms paminėti, Lietuvos

Valstybės atkūrimo, Baltijos kelio, Žydų genocido, dienoms atminti.

3.6. Elektroninės paslaugos:

Nuo 2000 m. dalyvaujame Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemoje (LIBIS),

pildome bibliotekos elektroninį katalogą. Ataskaitiniais metais parengtas 4601 bibliografinis įrašas.

Iš laikraščio „Šilalės artojas“ LIBIS programoje sukurta apie 514 įrašų. Aprašomi ir kaupiami

analiziniai įrašai eksportuoti į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos bibliografijos

duomenų banką (NBDB). Vartotojams padarytos 7426 vnt. dokumentų kopijų. 2022 m. 164 vartotojai

naudojosi prenumeruojamomis duomenų bazėmis EBSCO, IMFOLEX, NAXOS, DELFI.

Bibliotekos darbuotojai viduriniosios ir vyresniosios kartos gyventojus, moko kasdieniniame

gyvenime ir darbe naudoti viešąsias elektronines (e. valdžios, e. bankininkystės, e. sveikatos ir kitas)

duomenų bazes. Konsultuoja kaip nepasiklysi interneto platybėse, atkreipti dėmesį į aktualius

skaitmeninius iššūkius, kaip atskirti dezinformaciją. Virtualiai rengia  renginius ir parodas.

Virtualios paslaugos 2019-2022 metais



13

3.7. Įstaigos veiklos rezultatų palyginimas su ankstesnių metų rezultatais:

Rodiklio reikšmė 2020 m. 2021 m. 2022 m.

Vartotojai 4754 4276 4251

Apsilankymai 73215 57448 70176

Virtualių apsilankymų skaičius 87868 163305 105 076

Dokumentų išduotis 95922 94190 100628

Bibliotekos renginiai 557 624 760

Atsakytų užklausų skaičius 2519 1964 2202

Konsultuotų ir apmokytų gyventojų skaičius 1058 489 436

Fondo dydis 181459 184041 182991

3.8 Įvaizdžio formavimas (viešinimas):

Biblioteka buvo matoma žiniasklaidoje. Respublikiniuose ir krašto leidiniuose paskelbta 25

straipsniai. Dalinomės savo patirtimi ne tik su kolegomis iš Lietuvos bibliotekų, bet ir su kitų sričių

specialistais.

Eil.

Nr.

Viešinimo /reklamos/

priemonė /būdas

Skaičius/kiek kartų naudota/kokia trukmė

1. Įstaigos leidiniai Sumaketuoti skelbimai, kvietimai, padėkos, koliažai, skrajutės –

76 vnt; išplatinta 200 skelbimų į renginius;

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Reklamos kanalai:

Spaudoje

Televizijoje

Radijuje

Internete

Publikacijos Šilalės rajono laikraštyje „Šilalės artojas“ - 20;

13 (bibliotekos darbuotojų);

7 (ne bibliotekos darbuotojų).

Respublikinėje spaudoje:

„Žurnalas tarp knygų“ - 5.

Tauragės kabelinė televizija (apie giliukus)

-

www.silalesbiblioteka.lt

www.silalesnaujienos.lt

www.regionunaujienos.lt

www.manokrastas.lt

www.silales-artojas.lt

www.silale.lt

http://bibliotekos.klavb.lt

http://www.svb.lt/lt

http://www.tauragevb.lt

https://pagegiusvb.lt/

http://www.krastogidas.lt/

www.etaplius.lt

Bendras apsilankymų skaičius bibliotekos interneto svetainėje

www.silalesbiblioteka.lt per 2022 m. – 105 076

2.5. Socialiniuose tinkluose Bibliotekos Facebook puslapyje publikuota įrašų – 554.

Tiesioginių Facebook transliacijų – 8. Vidutinė trukmė – apie 45

min. Sukurta video – 16; Viktorinos ir edukacijos – 6.

Virtualių parodų – 46. Bibliotekos Facebook sekėjų sk. – 2300.

Publikacijos socialinių partnerių interneto Facebook

puslapiuose, pranešėjų, lektorių asmeninės Facebook paskyros.

http://www.tauragevb.lt
http://www.krastogidas.lt/
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4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos veiklą:

Bibliotekos direktorius, vykdydamas jam pavestas funkcijas, organizuoja bibliotekos veiklą

ir atsako už veiklos rezultatus. Bibliotekos struktūroje nėra direktoriaus pavaduotojo, todėl

direktorius kuruoja ir atsako už visas bibliotekos veiklos sritis: dokumentų, žmogiškųjų ir

informacijos išteklių valdymą, paslaugų valdymą (lankytojų aptarnavimo, edukacinės ir kitos

kultūrinės veiklos organizavimą), projektų ir infrastruktūros valdymą (informacinių ryšių

technologijų ir kitų informacinių ir apsaugos sistemų, pastatų eksploatavimo administravimą.

2022 m. parengti, nustatyta tvarka suderinti ir naujai patvirtinti Bibliotekos fondo apsaugos

nuostatai. Patvirtinta Asmens duomenų tvarkymo LIBIS sistemoje ir portale www.ibiblioteka.lt

veiklos įrašų naudotojų teisių aprašas, Ūkinių operacijų registravimo ir vertinimo tvarkos aprašas,

Tarpbibliotekinio abonemento paslaugos teikimo organizavimo tvarkos aprašas, Smurto ir

priekabiavimo prevencijos tvarkos aprašas. Vykdant LR valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

darbo apmokėjimo įstatymą, atliktas darbuotojų veiklos vertinimas.

Direktorius inicijavo projektus, padėjo juos įgyvendinti, rengė programas, leido įsakymus,

pasirašinėjo sutartis su ūkiniais subjektais. Aktyviai bendradarbiavo su Klaipėdos apskrities viešąja

Ievos Simonaitytės biblioteka, Klaipėdos regiono viešosiomis bibliotekomis. Direktorė dalyvavo

Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos konferencijose, kėlė kvalifikaciją, gilino žinias ir vadybinius

gebėjimus.

III. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

5. Darbuotojų darbo užmokestis:

Darbuotojų vidutinis mėnesinis 2021 metų bruto darbo užmokestis:

Vadovų (kartu su pavaduotojais, jei jų turite) 2284

Kultūros ir meno darbuotojų (be vadovų) 1321

Aptarnaujančio personalo 634

6. Finansiniai rodikliai (Eur):

1. Iš viso 821493

Iš jų:

1.1. Savivaldybės biudžeto asignavimai: 789119

Darbo užmokestis 677195

Darbo užmokestis (savivaldybės lėšos) 656524

Darbo užmokestis ( valstybės lėšos) 20671

Socialinio draudimo įmokos 10203

Socialinio draudimo įmokos (savivaldybės lėšos) 10203

Socialinio draudimo įmokos (valstybės lėšos) -

Lėšos turtui įsigyti -

Lėšos spaudai (laikraščiams ir žurnalams) 12865

Renginiams 3000

Kitos išlaidos 85470

Kitos išlaidos (savivaldybės prisidėjimas prie projektų) 386

Kitos išlaidos (valstybės lėšos)

1.2. LR kultūros ministerija iš valstybės biudžeto (knygoms įsigyti) 26568

1.3. Projektų lėšos 2925

Lietuvos kultūros taryba

„Inovacijų turgus“. 

1285

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

Kultūros pasas. „Įkvėpk gyvybės savo robotui“

„ Gyvi susitikimai su mylimais vaikų rašytojais“

1290

Šilalės rajono etninės kultūros plėtros programos parengimas ir 

įgyvendinimas „Išmaniosios Zoselės ateljė“

350,0

http://www.ibiblioteka


15

1.4. Parama 473

Parama iš fondų 0,2 % 473

1.5. Lėšos už teikiamas paslaugas 2408

Kopijavimo, spausdinimo paslaugos 346

Už parduotas knygas 351

Skaitytojų pažymėjimai 294

Salės nuoma 402

Projektoriaus nuoma 15

Dalyvio mokestis 1000

IV. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

7. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas:

2022 m. pasiekta puikių įvertinimų:

1. 85 m. jubiliejaus proga Bibliotekos kolektyvui įteikta Lietuvos Respublikos kultūros

ministro Simono Kairio padėka už nuoširdų, atsakingą, ilgametį darbą.

2. Šilalės rajono savivaldybės apdovanojimas „Padėkos lašas“ įteiktas Pajūrio struktūrinio

padalinio (filialo) bibliotekininkei Rasai Griškienei.

3. Švietimo, kultūros, sporto ir teisėtvarkos komiteto padėkomis pagerbti Bibliotekos

darbuotojai: Pajūralio ir Pajūrio struktūrinių padalinių (filialų) bibliotekininkės Stasė Pūdžemienė ir

Rasa Griškienė bei Skaitytojų aptarnavimo skyriaus bibliotekininkė Vilma Stancelienė.

4. Šilalės rajono savivaldybės vadovų padėka Bibliotekai už nuoširdų indėlį rengiant Šilalės

miesto šventę.

5. Bibliotekos direktorei Astutei Noreikienei įteikta padėka už surengtą XXI-ąjį Žemaitijos

bibliotekininkų suvažiavimą. 

6. Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos direktoriaus padėka Rimai

Norvilienei už savo profesijos pristatymą ir švietėjišką mokinių ugdymą gimnazijos projektinėje

dienoje „Mano artimi ir tolimi tikslai“.

7. Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos padėka Loretai Šimutytei-Balčiūnienei už įdomią

ir turiningą edukaciją vaikų vasaros stovyklos „Smalsučiai“ dalyviams.

8. VŠĮ „Meno avilys” padėka Danutei Šimkienei, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai

už bendradarbiavimą su medijų edukacijos ir tyrimų centru „Meno avilys”, pagalbą organizuojant

norą dalintis ir kurti gražesnį bendruomenės bei krašto gyvenimą.

9. Elektronikos platintojų asociacija EEPA specialiuoju prizu apdovanojo Stasę

Pūdžemienę, Pajūralio struktūrinio padalinio (filialo) bibliotekininkę už dalyvavimą projekte

„Atsakingas skaitytojas“.

10. Bibliotekos direktorės padėkomis buvo įvertinti darbuotojai: Virgilija Vazbienė, Rima

Norvilienė, Vilma Stancelienė, Jolanta Venckienė, Snieguolė Bernotienė, Vida Astrauskienė, Irena

Leontjevienė, Irena Sugintienė, Judita Vainorienė, Rasa Šeputienė, Giedrė Leškienė.

7.1. Stipriosios įstaigos veiklos sritys:

1. Novatoriški technologiniai procesai ir moderni įranga viešojoje Bibliotekoje.

2. Interaktyvioje erdvėje galima naudotis 3D kino sistema, 3D spausdintuvais,

Eksperimentiniu paketu su Darbo stotimi ir Virtualios realybės akiniais, robotikos rinkiniais.

3. Gyventojams teikiamos „E-paslaugos bibliotekoje“ ir kompiuterinio raštingumo mokymai

suaugusiems.

4. Bibliotekoje ir jos struktūriniuose padaliniuose (filialuose) teikiama nemokama interneto,

knygų išdavimo paslauga.

5. Vyksta kokybiški, žmonių mielai lankomi viešieji renginiai.

6. Vystoma aktyvi kultūrinė, edukacinė, šviečiamoji veikla.

7. Vykdoma įvairi projektinė veikla.

8. Biblioteka yra savanorius priimanti akredituota organizacija.

9. Aktyviai kelta darbuotojų kvalifikacija įvairiuose seminaruose, mokymuose,

konferencijose. 



16

10. Dėmesys specialiųjų poreikių turintiems žmonėms.Tobulinti įgūdžiai darbui su autizmo

spektro sutrikimus turinčiais vaikais, rengtos edukacijos.

11. Sudarytos sąlygos „Swedbank“ specialistų konsultacijoms, kurių metu vartotojai galėjo

susipažinti su banko pakeitimais, naujienomis bei pasitarti visais finansiniais klausimais.

8. Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliktos patikros ir jų pateiktos išvados:

Savivaldybės ir valstybinių institucijų atliekamų patikrų nebuvo.

V. FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITOS VERTINIMAS

      labai gerai, gerai X, patenkinamai  ,silpnai  , nevertinta

9. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi jų sprendimo būdai:

Problemos metai iš metų lieka tos pačios:

1. Dėl vis karštėjančių vasarų Bibliotekos patalpose oro temperatūra gerokai viršija leistiną

ribą. Skundžiasi esama padėtimi skaitytojai, nes negali naudotis periodikos, interneto skaityklomis,

darbuotojams kyla sveikatos problemų. Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriaus skaitykloje,

vaikų skaitykloje ir administracijos (IV aukšto) patalpose esančiose darbo vietose temperatūra

nebeatitinka higienos normų. Pagal higienos normas rekomenduojama patalpų temperatūra yra +18-

22°C, leistina iki +28°C, o patalpose, skirtose vaikams, leistina iki +26°C. Oro temperatūra vasaros

mėnesiais bibliotekoje pakyla iki +35°C.

2. Lėšų trūkumas Bibliotekos struktūrinių padalinių (filialų) patalpų remontams, baldų,

kompiuterinės įrangos atnaujinimui. Nors struktūrinių padalinių (filialų) remontas įtrauktas į Šilalės

rajono savivaldybės strateginį planą, lėšos jų remontui nėra skiriamos.

3. Mažėjantis gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo poreikis skaityti, didėjanti priklausomybė

nuo IT ir kompiuterinių žaidimų, mažina skaitymo patrauklumą, lemia šių vartotojų grupių

lankomumo mažėjimą.

4. Tik 4 struktūriniai padaliniai (filialai) (Bijotų, Šiauduvos, Upynos ir Tenenių) aprūpinti

geros kokybės baldais, dar du padaliniai (Obelyno ir Pajūralio) naudojasi mokyklų suteiktais baldais.

Kitų struktūrinių padalinių (filialų) baldai  (1967 m. gamybos) pasenę ir nusidėvėję. 

5. Bibliotekos ir didžioji dalis jos struktūrinių padalinių (filialų) patalpų nepritaikyta

neįgaliesiems arba pritaikyta tik iš dalies.

6. Trūksta patalpų Bibliotekos Atsarginio fondo formavimui ir renginiams, dėl ko kenčia

renginių kokybė.

7. Finansavimo nebuvimas kultūrinės, edukacinės veiklos organizavimui, ypač

struktūriniuose padaliniuose (filialuose).

8. Dėl nenuoseklaus rajono vadovų požiūrio į Kultūros įstaigų veiklą, nuolatinio etatų

mažinimo, darbo krūvio didėjimo kyla grėsmė netekti kvalifikuotų ir pagal specializaciją dirbančių

darbuotojų.

9.1. Veiklos tobulinimo perspektyvos:

1. Kelti darbuotojų kompetencijas naujų technologijų įsisavinimui.

2. Lietuvos integralios bibliotekų sistemos (LIBIS) plėtra, skaitytojų posistemę įdiegiant

struktūriniuose padaliniuose.

3. Rašyti ir teikti projektus į įvairius fondus ir programas, ieškant naujų bibliotekos veiklos

finansavimo šaltinių.

5. Didinti  neformaliojo švietimo ugdymo užsiėmimų įvairovę.

6. Įrengti Knygomatą, skaitytojams suteikiant galimybę pasiskolinti knygą savarankiškai,

bet kuriuo paros metu.

7. Plėsti paslaugas autizmo spektrą ir negalią turintiems asmenims.

8. Įtraukti visuomenę ir ypač socialiai pažeidžiamų grupių narius į veiklas. Mokymosi visą

gyvenimą užtikrinimas.
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VI. ĮSTAIGOS VEIKLOS PARTNERIAI

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės

viešoji biblioteka, Žemaitijos regiono savivaldybių viešosios bibliotekos, Asociacija Viešieji

interneto prieigos taškai, Šilalės rajono įstaigos: Šilalės meno mokykla, Šilalės Dariaus ir Girėno

progimnazija, Simono Gaudėšiaus gimnazija, Šilalės Suaugusiųjų mokykla, Šilalės Švietimo ir

pagalbos tarnyba, Šilalės Vlado Statkevičiaus muziejus, Šilalės savivaldybės kultūros centras, Šilalės

rajono gimnazijos ir pagrindinės mokyklos, Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“, Savivaldybės

visuomenės sveikatos biuras, Šilalės Socialinių paslaugų namai.
_______________________
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